
 

 

PERSO N VERN ERKLÆ RIN G 

Personvernet ditt er viktig 
 

Sist oppdatert: 3. august 2022 

 

Firstup hverken sam ler inn, beholder eller deler data om  en bestem t bruker eller 

enhet (inkludert IP-adresser og brukeridentifikatorer) på nettsteder eller apper 

som  ikke eies av Firstup. 

 

Firstup, Inc. og dets tilknyttede selskaper («Firstup») tilbyr en tjeneste som  

knytter organisasjoner til sine ansatte. D enne personvernerklæ ringen forklarer 

hvordan Firstup sam ler inn, bruker og offentliggjør inform asjon via sine 

nettsider («N ettstedet») eller gjennom  dine andre sam handlinger m ed oss. 

D enne personvernerklæ ringen forklarer hvordan Firstup sam ler inn, bruker og 

offentliggjør inform asjon fra besøkende på nettstedet vårt sam t interne brukere. 

D et dekker ikke vår behandling av personopplysninger m ed hensyn til 

sluttbrukere av tjenestene våre eller m ed hensyn til arbeidsgivere som  bruker 

Firstup-teknologi for å sam le inn inform asjon fra eller om  sine ansatte. 

Personvernerklæ ringen som  gjelder for slike bruksom råder, finner du 

på Personvernerklæ ring for sluttbrukere.  H vis du er en sluttbruker av en 
Firstup-m erket eiendom  og ønsker å læ re om  vår behandling av 

personopplysninger , kan du gå til Personvernerklæ ring for sluttbrukere. H vis du 

er en sluttbruker og ønsker å læ re om  arbeidsgiverens datapraksis m ed hensyn 

til inform asjonen den sam ler inn ved hjelp av Firstups tjenester, kan du gå til 

personvernerklæ ringen fra arbeidsgiveren din. 

Vi kan endre denne personvernerklæ ringen fra tid til annen. H vis vi foretar 

endringer, vil vi varsle deg ved å revidere datoen øverst i retningslinjene, og i 

noen tilfeller kan vi gi deg ytterligere varsel (for eksem pel legge til en erklæ ring 

på hjem m esiden vår eller sende deg et varsel). Vi oppfordrer deg til å se 

gjennom  personvernreglene våre når du går inn på nettstedet eller på annen 

m åte sam handler m ed oss for å holde deg inform ert om  vår praksis for 

behandling av personopplysninger og valgene som  er tilgjengelige for deg. 

Bruk av 

inform asjonen 

Vi bruker opplysningene vi innhenter til å forsyne, 

vedlikeholde og forbedre tjenestene våre, for 

eksem pel til å levere og tilpasse tjenestene våre, og 

kom m unisere m ed potensielle kunder om  tjenestene 

våre og andre produkter eller tjenester som  kan 



 

 

væ re av interesse. Vi kan også bruke opplysningene 

vi sam ler inn, til å: 

 oppdage, undersøke og forhindre bedragerske 

transaksjoner og andre ulovlige aktiviteter og 

beskytte rettighetene og eiendom m ene til 

Firstup og andre; 

 avgjøre hvilke produkter du og andre kan væ re 

interessert i for å lage løsninger på 

forretningsproblem er; og 

 spore kom m unikasjonspreferanser, slik at 

kom m unikasjonen er i tråd m ed dine ønsker, 

inkludert forespørsler om  ikke å bli kontaktet; 

og 

 kom binere inform asjonen din m ed annen 

inform asjon som  er tilgjengelig for oss, 

inkludert inform asjon fra andre kilder. 

D eling av 

inform asjon 

Vi kan dele inform asjon vi sam ler inn, som  beskrevet 

i denne personvernerklæ ringen: 

 m ed leverandører, konsulenter og andre 

tjenesteleverandører som  trenger tilgang til 

slik inform asjon for å utføre arbeid på våre 

vegne; 

 som  svar på en forespørsel om  inform asjon 

hvis vi m ener at offentliggjøring er i sam svar 

m ed, eller kreves av, gjeldende lov, forskrift 

eller juridisk prosess; 

 hvis vi m ener at handlingene dine er i strid 

m ed våre brukeravtaler eller retningslinjer, 

eller for å beskytte rettighetene, eiendom m en 

og sikkerheten til Firstup eller andre; 

 i forbindelse m ed, eller under forhandlinger 

om , en fusjon, salg av selskapets eiendeler, 

finansiering eller oppkjøp av hele eller en del 

av vår virksom het av et annet selskap; 

 blant Firstup og våre nåvæ rende og frem tidige 

m orselskap, tilknyttede selskaper, 



 

 

datterselskaper og andre selskaper under 

felles kontroll og eierskap; og 

 m ed ditt sam tykke eller etter din anvisning. Vi 

kan også dele sam let eller avidentifisert 

inform asjon, som  ikke m ed rim elighet kan 

brukes til å identifisere deg. 

Annonserings- og 

analysetjenester 

levert av andre 

Vi kan tillate andre å tilby analysetjenester og vise 

annonser på våre vegne på tvers av Internett og i 

applikasjoner. D isse enhetene kan bruke 

inform asjonskapsler, w eb beacons, 

enhetsidentifikatorer og annen teknologi for å sam le 

inn inform asjon om  din bruk av tjenestene og andre 

nettsteder og program m er, inkludert din IP-adresse, 

nettleser, m obilnettverksinform asjon, viste sider, tid 

brukt på sider eller i apper, koblinger som  er klikket 

på, og konverteringsinform asjon. D enne 

inform asjonen kan brukes av Firstup og andre til 

blant annet å analysere og spore data, fastsette 

populariteten til bestem t innhold, levere reklam e og 

innhold som  er rettet m ot dine interesser for våre 

tjenester og andre nettsteder og bedre forstå 

nettaktiviteten din. H vis du vil ha m er inform asjon 

om  interessebaserte annonser, eller hvis du vil velge 

bort nettleserinform asjon som  brukes til 

adferdsrelatert reklam e, kan du gå 

til w w w .aboutads.info/choices eller 

https://w w w .youronlinechoices.eu/ hvis du er bosatt i 

EU . 

Sikkerhet Firstup iverksetter rim elige tiltak for å beskytte 

inform asjon om  deg m ot tap, tyveri, m isbruk og 

uautorisert tilgang, utlevering, endring og 

ødeleggelse. 



 

 

D atalagring Vi lagrer inform asjonen vi sam ler inn om  deg, så 

lenge det er nødvendig for form ålet vi opprinnelig 

sam let den inn for. Vi kan oppbevare visse 

opplysninger for legitim e forretningsform ål eller som  

påkrevd ved lov. 

O verføring av 

inform asjon til U SA 

og andre land 

Firstup er basert i U SA, og vi behandler og lagrer 

inform asjon i U SA. Som  sådan kan vi og våre 

tjenesteleverandører overføre inform asjonen din til, 

eller lagre eller få tilgang til den i jurisdiksjoner som  

kanskje ikke gir tilsvarende nivåer av 

databeskyttelse som  din hjem jurisdiksjon. Vi vil 

iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene 

dine haret tilstrekkelig beskyttelsesnivå i 

jurisdiksjonene der vi behandler dem , f.eks. ved å 

signere standard kontraktsklausuler fastsatt av EU -

kom m isjonen m ed datam ottakerne eller ved bruke 

andre godkjente m etoder.  

Vi vil også kunne dele personopplysninger m ed 

offentlige m yndigheter der det foreligger en 

lovfestet utleveringsplikt.   

Innbyggere i EØ S, 

Storbritannia og 

Sveits 

H vis du er bosatt i EØ S, Storbritannia eller Sveits, har 

du visse rettigheter og beskyttelse i henhold til loven 

om  behandling av dine personopplysninger. 

Juridisk grunnlag for behandling 

H vis du er bosatt i EØ S, Storbritannia eller Sveits når 

vi behandler personopplysningene dine, vil vi bare 

gjøre det under følgende om stendigheter: 

 Vi har en legitim  interesse i å behandle dine 

personopplysninger, for eksem pel å sende deg 

kom m unikasjon om  produkter eller tjenester 

som  kan interessere deg. 

 



 

 

Forespørsler om  registrerte 

H vis du er bosatt i EØ S, Storbritannia eller Sveits, har 

du rett til å få tilgang til personopplysninger vi har 

om  deg og be om  at dine personopplysninger blir 

korrigert, slettet eller overført. D u kan også kontakte 

oss ved hjelp av kontaktinform asjonen nedenfor for 

å utøve disse rettighetene. D u kan også ha rett til å 

m otsette deg visse behandlinger, eller be om  at vi 

begrenser dem . H vis du har tilgang til våre tjenester 

gjennom  et program  på arbeidsplassen og ønsker å 

utøve noen av disse rettighetene, bør du kontakte 

din arbeidsgiver som  bruker våre tjenester. 

Spørsm ål eller klager 

H vis du er bosatt i EØ S, Storbritannia eller Sveits og 

har spørsm ål om  vår behandling av 

personopplysninger som  vi ikke er i stand til å løse, 

har du rett til å sende en klage til 

personvernm yndigheten der du bor. For 

kontaktopplysninger om  til ditt lokale datatilsyn, 

se: https://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/structure/data-protection-

authorities/index_en.htm  eller https://w w w .edoeb.ad

m in.ch/edoeb/en/hom e/the-fdpic/links/data-

protection— sw itzerland.htm l. D et norske 

D atatilsynets kontaktopplysninger finner du her: 

https://w w w .datatilsynet.no/om -

datatilsynet/kontakt-oss/  

  

D ine valg Kontoopplysninger 

Enkeltpersoner kan ha rett til å begrense bruken og 

offentliggjøringen av sine personopplysninger etter 

krav fra Privacy Shields prinsipper, for eksem pel om  

dine personopplysninger er utlevert til en tredjepart 

eller brukes til form ål som  er vesentlig forskjellige fra 



 

 

form ålet som  de opprinnelig ble sam let inn for eller 

deretter autorisert av deg. 

H vis du ønsker å begrense bruk og utlevering av 

personopplysninger i sam svar m ed GD PR kontakt 

oss på: privacy@ firstup.io  

H vis du får tilgang til tjenestene våre, m å du 

kontakte arbeidsgiveren din for å oppdatere, 

korrigere eller slette inform asjonen arbeidsgiveren 

din sam ler inn om  deg ved hjelp av tjenestene 

våre.  H vis du ikke kan gjøre det, kontakt oss på 
adressen nedenfor. 

Inform asjonskapsler (Coockies) 

D e fleste nettlesere er satt til å godta 

inform asjonskapsler som  standard. H vis du 

foretrekker det, kan du vanligvis velge å stille inn 

nettleseren din til å fjerne eller avvise 

inform asjonskapsler. Væ r oppm erksom  på at hvis du 

velger å fjerne eller avvise inform asjonskapsler, kan 

dette påvirke tilgjengeligheten og funksjonaliteten 

til tjenestene. M ed hensyn til inform asjonskapsler 

(coockies) henviser vi også til punktet " Annonserings‐ og 

analysetjenester levert av andre" over. 



 

 

  

Kontakt oss H vis du har spørsm ål om  denne 

personvernerklæ ringen på noe tidspunkt, kontakt 

oss på: privacy@ firstup.io 

 

I U SA og andre steder utenfor EU : 
 

Firstup Inc. 

1 M ontgom ery Street 

Suite 2150 

San Francisco, CA 94104 

E-postadresse: privacy@ firstup.io 

Telefon: 844 975 2533 

 

I EU : 
 

Firstup U K Lim ited 

N ew  Penderel H ouse, 4. etasje 

283-288 H igh H olborn, 

London W C1V 7H P 

Storbritannia 

E-postadresse: privacy@ firstup.io 

 


